
ABC hodowcy

S ta do za cho waw cze sta no wi w za -
my Êle swo istà „po pu la cj´ w pi -

gu∏ ce”. Ozna cza to, ˝e sta do ta kie,
mi mo ˝e cz´ sto jest ogra ni czo ne li -
czeb nie, po win no prze ja wiaç mak sy -
mal nà ró˝ no rod noÊç ge ne tycz nà, to
zna czy za wie raç w swo jej pu li ge no -
wej jak naj wi´ cej ge nów i ich al le li ist -
nie jà cych w po pu la cji wyj Êcio wej.
Zro zu mia ∏e jest wi´c, ˝e im ta kie sta -
do jest licz niej sze, tym wi´k sze sà
mo˝ li wo Êci za cho wa nia w nim mak sy -
mal nej ró˝ no rod no Êci ge ne tycz nej.
Nie ste ty wiel koÊç po pu la cji za cho -
waw czych bar dzo cz´ sto ogra ni cza jà
wzgl´ dy eko no micz ne. Dla te go te˝
okre Êliç na le ̋ y, do pusz czal nà z ge ne -

tycz ne go punk tu wi dze nia, mi ni mal -
nà li czeb noÊç ta kiej po pu la cji. Po nie -
wa˝ bez wzgl´d na li czeb noÊç jest jed -
nak w tym przy pad ku wskaê ni kiem
ma ∏o mia ro daj nym, za st´ pu je si´ jà
in nym mier ni kiem, zwa nym efek tyw -
nà wiel ko Êcià po pu la cji (Ne). Wiel -
koÊç ta jest wskaê ni kiem in for mu jà -
cym o tym, ja kiej po pu la cji ide al nej
od po wia da roz pa try wa na po pu la cja
rze czy wi sta pod wzgl´ dem za cho dzà -
cych w niej zja wisk ge ne tycz nych (np.
pod wzgl´ dem stop nia zin bre do wa -
nia). Efek tyw na wiel koÊç po pu la cji
za le ̋ y od pro por cji p∏ci wÊród zdol -
nych do roz ro du osob ni ków w po pu -
la cji i przyj mu je naj wi´k sze war to Êci,

gdy li czeb noÊç sam ców i sa mic jest
po rów ny wal na.

Zgod nie z za le ce nia mi FAO za mi -
ni mal nà efek tyw nà wiel koÊç po pu la -
cji przyj mu je si´ sta do li czà ce 50
sztuk, przy czym aby w ko lej nych po -
ko le niach za cho waç tà bez piecz nà
wiel koÊç, sta do za cho waw cze po win -
no sk∏a daç si´ z po dob nej licz by
przed sta wi cie li obu p∏ci, a po ka˝ dej
pa rze ro dzi ców po win na po zo sta waç
ta ka sa ma licz ba po tom stwa. Zmniej -
sze nie Ne do po zio mu po ni ̋ ej 50
sztuk, pro wa dzi do nie ko rzyst nych
zmian w pu li ge no wej, b´ dà cych wy -
ni kiem wi´k szej cz´ sto Êci ko ja rzeƒ
w bli skim po kre wieƒ stwie. Cz´ sto ne -
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ga tyw nym skut kiem tych ko ja rzeƒ jest
tzw. de pre sja in bre do wa, ob ja wia jà ca
si´ za bu rze nia mi p∏od no Êci, dra stycz -
nym spad kiem roz rod czo Êci oraz
ogól nym ob ni ̋ e niem ˝y wot no Êci
i zdro wot no Êci.

Utrzy ma nie we wzgl´d nie do brej
kon dy cji po pu la cji sk∏a da jà cej si´ je -
dy nie z 50 osob ni ków wy ma ga bar dzo
sta ran ne go do bo ru zwie rzàt do roz ro -
du, z re gu ∏y nie jest spra wà ∏a twà
a nie kie dy na wet mo˝ li wà. Dla te go
te˝ wiel koÊç Ne na po zio mie 50 osob -
ni ków przyj mu je si´ ja ko gra ni c´
umo˝ li wia jà ca uchro nie nie bez po -
Êred nio za gro ̋ o nej po pu la cji przed
ca∏ ko wi tym wy gi ni´ ciem (pro gra my
krót ko ter mi no we), ale nie jest to
wiel koÊç wy star cza jà ca do za cho wa -
nia ca ∏ej ró˝ no rod no Êci ge ne tycz nej
za war tej w ta kiej po pu la cji. Jed nym
ze zja wisk wp∏y wa jà cych na ogra ni -
cza nie zmien no Êci jest dryf ge ne tycz -
ny, czy li przy pad ko wa zmia na fre -
kwen cji al le li w po pu la cji, przed skut -
ka mi któ re go nie spo sób si´ ustrzec
w zbyt ma ∏ym sta dzie. Dla te go te˝,
aby mieç pew noÊç, ˝e po pu la cja
utrzy ma si´ i za cho wa przy tym ca ∏à
ró˝ no rod noÊç ge ne tycz nà ko niecz ne
jest utwo rze nie po pu la cji ma jà cej
efek tyw nà wiel koÊç co naj mniej 500
osob ni ków, co z ko lei jest za bie giem
bar dzo kosz tow nym.

Sta da za cho waw cze sà ogra ni czo -
ne li czeb nie i cz´ sto ulo ko wa ne
w jed nym miej scu (fer mie) stàd te˝

w przy pad ku zda rzeƒ lo so wych, ta -
kich jak lo kal na ka ta stro fa eko lo gicz -
na, epi de mia, czy kl´ ska ˝y wio ∏o wa,
po pu la cja ta ka mo ̋ e ulec przy pad ko -
wej nie od wra cal nej li kwi da cji. Z tych
te˝ wzgl´ dów wska za ne jest two rze -
nie co naj mniej kil ku mniej szych stad
o ró˝ nej lo ka li za cji, dla któ rych re ali -
zo wa ny jest wspól ny pro gram ochro -
ny. Rów nie˝ za ∏o ̋ e nia ho dow la ne
zmie rza jà ce do za cho wa nia du ̋ ej
zmien no Êci mo gà oka zaç si´ trud ne
do zre ali zo wa nia, a ich na ru sze nie
mo ̋ e wy wo ∏aç sys te ma tycz ne zmniej -

sza nie si´ ró˝ no rod no Êci ge ne tycz nej,
lub co gor sza po st´ pu jà cà de ge ne ra -
cj´ po pu la cji. Stàd te˝, po dej mu je si´
pró by ochro ny bio ró˝ no rod no Êci przy
za sto so wa niu me tod bio tech no lo gicz -
nych ta kich jak kon ser wa cja ma te ria -
∏u bio lo gicz ne go. Me to d´ te okre Êla
si´ ja ko ex si tu i po le ga ona na po bie -
ra niu pró bek ma te ria ∏u bio lo gicz ne go
i je go mro ̋ e niu ce lem utwo rze nia re -
zerw ge ne tycz nych. 

Two rze nie stad za cho waw czych
ró˝ nych ga tun ków zwie rzàt u˝yt ko -
wych w Pol sce ma d∏u gà hi sto ri´.
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W przy pad ku dro biar stwa ju˝ od lat
40. XX w, utrzy my wa ne sà w Aka de -
mii Rol ni czej w Lu bli nie sta da zie lo -
no nó˝ ki ku ro pa twia nej (Zk) i po lba -
ra (Pb), umiesz czo ne tam przez prof.
L. Kauf man. W la tach 60. w opar ciu
o 4 kra jo we od mia ny g´ si, prof. Bàcz -
kow ska wy two rzy ∏a g´ si za tor skie
(ZD -1), utrzy my wa ne w Aka de mii
Rol ni czej w Kra ko wie. Ochro n´ ro -
dzi mych ras g´ si za ini cjo wa ∏a jesz cze
w la tach 60. doc. W. K∏o so wicz, zbie -
ra jàc po je dyn cze osob ni ki ró˝ nych
ras w In sty tu cie Ge ne ty ki i Ho dow li
Zwie rzàt PAN w Ja strz´b cu. Pra c´ t´
kon ty nu owa∏ prof. A. Ma za now ski,
pod któ re go kie row nic twem utwo -
rzo no w la tach 70. w Za k∏a dzie Ho -
dow li Dro biu Wod ne go w Dwo rzy -
skach, na le ̋ à cym od 1997 r. do In sty -
tu tu Zoo tech ni ki, sta da za cho waw -
cze g´ si lu bel skich, kie lec kich, pod -
kar pac kich, gar bo no sych, kar tu skich,
ry piƒ skich, su wal skich i po mor skich,
a tak ̋ e sta da za cho waw cze i re zer -
wo we za gra nicz nych ras g´ si, czte -
rech ro dów kacz ki pe kin, mi ni kacz ki
K -2 i mie szaƒ ców ka czek Kha ki
Camp bell x Or ping ton. Po zo sta ∏e
sta da ka czek ob j´ te pro gra mem za -
cho wa nia bio ró˝ no rod no Êci znaj du jà
si´ w pry wat nym OÊrod ku Ho dow li

Ka czek p. A. Bel ta w Liƒ sku (6 ro -
dów ka czek Pe kin). W 1971 r. w Ka -
te drze Dro biar stwa Uni wer sy te tu
War miƒ sko -Ma zur skie go w Olsz ty -
nie zgro ma dzo no sta do g´ si bi∏ go raj -
skich, za ku pu jàc je cz´ Êcio wo od
Aka de mii Rol ni czej w Lu bli nie.
W 1972 r., z ini cja ty wy prof. S. W´ ̋ y -
ka, In sty tut Zoo tech ni ki zor ga ni zo -
wa∏ w PGO Szczyt no fer m´ stad re -
zer wo wych i za cho waw czych kur
(min. sta do zie lo no nó˝ ki Z11 i ˝ó∏ to -
nó˝ ki ˚33), prze nie sio nà w 1997 r.
do Za k∏a du Do Êwiad czal ne go IZ
w Cho rze lo wie. 

Ze wzgl´ dów eko no micz nych rzà -
do we pro gra my za cho wa nia ró˝ no -
rod no Êci bio lo gicz nej do ty czà naj wa˝ -
niej szych ga tun ków i ras zwie rzàt go -
spo dar skich. Na le ̋ y jed nak do daç, ˝e
na tej gru pie nie koƒ czà si´ po trze by
ra to wa nia za so bów ge ne tycz nych. 

Jak po da je Pru ski (1967), drób
spo Êród wszyst kich zwie rzàt w go spo -
dar stwach ch∏op skich w na szym kra -
ju, by∏ przez wie ki szcze gól nie za nie -
dba ny i ma ∏o kto po dej mo wa∏ si´
pod nie sie nia je go ran gi. Jed nak te
ma ∏e stad ka po zwa la ∏y go spo dy niom
pra wie in dy wi du al nie kon tro lo waç
nie ÊnoÊç kur, a do wy l´ gu wy bie raç
ja ja od naj lep szych nio sek. Na po -

czàt ku XX wie ku po ja wi ∏y si´ me to dy
prze my s∏o we go cho wu dro biu, a wraz
z tym ra sy „kul tu ral ne” i pro gra my
ho dow la ne. Od te go cza su to w∏a Ênie
ch∏op ska za gro da sta ∏a si´ osto jà bio -
ró˝ no rod no Êci ge ne tycz nej, jed nak
dziÊ Êwiat ten za ni ka. Nie opi sa ne re -
gio nal ne od mia ny dro biu od cho dzà
bez pow rot nie, ale rów no cze Ênie bu -
dzi si´ w spo ∏e czeƒ stwie ch´ç po wro -
tu do tra dy cji i kon tak tu z na tu rà.
Stàd te˝ war to by ∏o by wy ko rzy staç ten
mo ment do ener gicz nej pro mo cji
Êwia do me go wy bo ru od mian lo kal -
nych oraz tra dy cyj nych me tod cho wu
dro biu na ja ja i mi´ so. 

Oka zy od mian re gio nal nych dro -
biu mo˝ na jesz cze dziÊ spo tkaç
w przy do mo wych za gro dach. Nie sà
one po zy ski wa ne z ob ro tu ma te ria -
∏em to wa ro wym, lecz przez dzie si´ -
cio le cia roz mna ̋ a ne sà w tra dy cyj ny
spo sób w go spo dar stwach. Sta re, tra -
dy cyj ne ra sy i od mia ny nie wy ma ga jà
in ten syw nej opie ki, z któ rà za wsze
zwià za ne sà do dat ko we kosz ty, wy ka -
zu jà od por noÊç na zmien ne wa run ki
Êro do wi ska a jed no cze Ênie do star cza -
jà zdro wych pro duk tów ta kich jak ja -
ja i mi´ so. Stàd te˝, w przy pad ku lo -
kal nych ras i od mian dro biu, ich trud -
nà sy tu acj´ po pra wia za in te re so wa nie
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ni mi ze stro ny np. go spo darstw agro -
tu ry stycz nych lub pro wa dzà cych dzia -
∏al noÊç pro eko lo gicz nà. Oso by pro -
wa dzà ce ta ki ro dzaj dzia ∏al no Êci rol -
ni czej zwra ca jà szcze gól nà uwa g´ na
ra sy ro dzi me, do sko na le spraw dza jà -
ce si´ w wa run kach cho wu eks ten syw -
ne go. W tym ty pie pro duk cji szcze -
gól nie ce nio ne sà ra sy dro biu, któ re
za cho wa ∏y umie j´t noÊç sa mo dziel ne -
go wy szu ki wa nia po kar mu, nie za tra -
ci ∏y in stynk tu wy sia dy wa nia jaj, ela -
stycz nie przy sto so wu jà si´ do wa run -
ków zmien ne go Êro do wi ska oraz wy -
ka zu jà du ̋ à od por noÊç na cho ro by.
Pew nym ar gu men tem prze ma wia jà -
cym za ich utrzy my wa niem mo ̋ e byç
rów nie˝ pi´k na i zró˝ ni co wa na bar wa
upie rze nia. Przy k∏a dem ta kiej ra sy sà
pol skie zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia ne,
któ re uro s∏y ju˝ do ran gi sym bo lu
ochro ny agro bio ró˝ no rod no Êci i na
do bre za go Êci ∏y w go spo dar stwach
eko lo gicz nych, a ja ja od nich mo˝ na
na byç w skle pach ze zdro wà ˝yw no -
Êcià. OÊrod ki zaj mu jà ce si´ cho wem
zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia nej sta le
otrzy mu jà proÊ by o pta ki i ja ja wy l´ -
go we, gdy˝ wÊród ho dow ców cià gle
tkwi sen ty ment oraz prze ko na nie
i pa mi´ç o do brej pro duk cyj no Êci
i zdro wot no Êci tej ra sy.

Po za tym ist nie je jesz cze jed na
gru pa mi ∏o Êni ków pta ków, któ rych
za gro dy i wo lie ry mo gà sta no wiç do -
sko na ∏à osto j´ dla rzad kich ras ptac -
twa do mo we go. Sà to mia no wi cie
ho dow cy ama to rzy, dla któ rych ho -
dow la tych zwie rzàt to wspa nia ∏e
hob by. W Pol sce po dob nie jak w in -
nych kra jach roz po wszech nia si´ ho -
dow la m. in. kur czu ba tych, a wi´k -
szoÊç au to rów ja ko ko leb k´ tych kur
po da je w∏a Ênie Pol sk´. Ku ry czu ba te
by ∏y utrzy my wa ne w za gro dach wiej -
skich ja ko pta ki go spo dar skie
a w Eu ro pie Za chod niej po s∏u ̋ y ∏y
do wy two rze nia wie lu szla chet nych
ras. Na szcz´ Êcie tra dy cyj na pol ska

czu bat ka po spo li ta nie wy gi n´ ∏a do -
szcz´t nie i na dal mo˝ na jà spo tkaç
w cho wie przy do mo wym. Jej ist nie -
nie sta no wi do bry do wód na to, ˝e
tak ̋ e wiej ska za gro da by ∏a do tej po -
ry w mia r´ sku tecz nym spo so bem
ochro ny gi nà cych ras. Z sen ty men -
tem trze ba stwier dziç, ˝e by ∏a, gdy˝
obec nie cha rak ter pol skiej wsi zmie -
nia si´ ra dy kal nie, a wsie co raz cz´ -
Êciej za czy na jà przy po mi naç pod -
miej skie osie dla, w któ rych bra ku je
miej sca na pta ki do mo we nisz czà ce
traw ni ki i za nie czysz cza jà ce chod ni ki
czy pod jaz dy. Po nad to pro duk ty dro -
biar skie ni gdy wcze Êniej nie by ∏y tak
ta nie jak obec nie, co osià gni´ to dzi´ -
ki prze my s∏o wym tech no lo giom cho -
wu i zbli ̋ e niu si´ pra wie do gra nic
mo˝ li wo Êci fi zjo lo gicz nych pta ków.
Na szcz´ Êcie kon su men ci ma jà Êwia -
do moÊç fak tu, ˝e asor ty ment dro -
biar ski po cho dze nia prze my s∏o we go
znacz nie od bie ga ja ko Êcià od pro -
duk tów otrzy my wa nych w cho wie
tra dy cyj nym. Ale tak ̋ e i tu, ze wzgl´ -
dów eko no micz nych i wy go dy, oso by
de cy du jà ce si´ na chów dro biu na
w∏a sne po trze by wo là za ku piç m∏o de
nio ski to wa ro we bàdê pi skl´ ta broj -
le rów roz pro wa dza ne przez han -
dlow ców. Je dy nie prze ko na nie pew -
nej nie wiel kiej cz´ Êci spo ∏e czeƒ stwa
o lep szej zdro wot no Êci i d∏u go wiecz -
no Êci miej sco we go ma te ria ∏u pod -
trzy mu je tra dy cyj ne me to dy je go
roz mna ̋ a nia i wy cho wu.
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